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িসরাজ uদ্ দীন বলেত থােকন—‘ িতেরােধর শপথ িনেয় মােঠ েনেম পড়লাম। সে  িনলাম িনেজর 
িরভলবারিট। থেমi েগলাম মহকুমা পুিলশ কম র্কত র্া eসিডিপo ফারুক আহমেদর বাসায়। জানালাম—ব ব েক oরা েমের 
েফেলেছ। আমরা িতবাদ করব। আপিন পুিলশেক েরিড কেরন। eরপর েগলাম র ীবািহনীর কয্াে । িতেরােধর াপাের তােদর 
সবার আশব্াস পাoয়া েগল। সব কয্াে  oরা জািনেয় িদল েয আমরা িবে াহ কেরিছ, সামিরক সরকারেক আমরা েমেন েনব না। 
পটুয়াখালীর র ীবািহনীেক িবে ােহর আহব্ান জানােল তারাo ত হয়। আমােদর পিরক না— িতেরােধর জ  ঢাকার িদেক মাচ র্ 
করব। িতেরােধর ডােক ঝাঁিপেয় পেড় রাজৈনিতক েনতাকম রা। সামিরক সরকােরর িনেদ র্শ uেপ া কির। বরগুনায় কারিফu o 
সামিরক আiন জাির কিরিন।’ 

িসরাজ uদ্ দীন আহেমেদর ধারণা িছল েদেশর a া  a েলo িতেরাধ গেড় uঠেব। েটিলেফােন েযাগােযাগ করেলন িসেলট, 
খুলনা, নoগাঁসহ কেয়কিট েজলা-মহকুমার শাসিনক কম র্কত র্ােদর সে । িক  হতাশ হেলন। র ীবািহনীo ঢাকায় েযাগােযােগর 
েচ া কের েকােনা িনেদ র্শনা পায়িন। 

27 আগ  মহকুমা শাসেকর কায র্ালেয় জাতীয় পতাকা aধ র্নিমত রাখা হয়। eসিডoর বাসায় আেয়াজন করা হয় ব ব র রেণ 
েশাকসভা o িমলাদ মাহিফেলর। তােত েযাগ েদন শাসেনর িবিভ  পয র্ােয়র কম র্কত র্া, বাকশাল তথা আoয়ামী লীগ, াপ, 
কিমuিন  পািট র্, ছা লীেগর েনতাকম রা। িক  eরপর েক  েথেক েকােনা িনেদ র্শনা না পাoয়ায় িবে াহ ি িমত হেয় পেড়। 
র ীবািহনী সাত িদন বরগুনা শহর তােদর দখেল রােখ। িসরাজ uদ্ দীন আহেমদেক চাকিরচুয্ত করা হয় 35 েসে মব্র। িবিভ  
aিভেযােগ শাসিনক মামলা হয় তাঁর িবরুে । তেব তাঁর িবরুে  আনা aিভেযাগ মািণত হয়িন। তাঁর িবরুে  েকu সা য্ েদয়িন। 
ফেল 2৯88 সােল চাকিরেত পুনব র্হাল হন িতিন। 

eিদেক বরখা  হoয়ার পরo িতবাদ a াহত রােখন িসরাজ uদ্ দীন আহেমদ। 4 নেভমব্র কারাগাের জাতীয় চার েনতােক হতয্ার 
খবর 6 নেভমব্র পাoয়ার পর 7 নেভমব্র বরগুনায় হরতাল আহব্ান কের ei নৃশংসতার িতবাদ কেরন িতিন। 

িসরাজ uদ্ দীন আহেমদ বেলন, বরগুনায় সবাi িতবাদ-যুে র জ  ত িছল। িক  েকাথাo েথেক েকােনা িনেদ র্শনা আেসিন। 
আoয়ামী লীগ েথেকo না। eমনিক ঢাকা িবশব্িব ালেয়o না। আর সারা েদেশ সি িলত িতবাদ না হoয়ার েপছেন আoয়ামী 
লীেগর সাংগঠিনক দুব র্লতা o জনিবি তা িছল ধান কারণ। eমন পিরি িত সৃি  েপছেন জাসেদর গণবািহনী o সব র্হারা পািট র্ 
ভূিমকা েরেখেছ। চুয়া েরর দুিভ র্  eবং কমব্ল-িরিলফ চুিরর aিভেযাগo ভূিমকা েরেখেছ। ষড়য  েতা িছলi। আেরকিট কারণ িছল, 
নবিনব র্ািচত েজলা গভন র্রেদর ে িনং uপলে  সারা েদেশর েবিশর ভাগ েনতা িছেলন ঢাকায়। িতবােদ েনতৃতব্ েদoয়ার মেতা েনতা 
ানীয়ভােব িছেলন না। 

িসরাজ uদ্ দীন আহেমেদর জ  2৯52 সােলর 25 aে াবর বিরশােলর বাবুগে র আরিজ কািলকাপুর ােম। ঢাকা িবশব্িব ালয় েথেক 
াতেকা র িডি  িনেয় 2৯7৯ সােল সরকাির চাকিরেত েযাগ েনন। 3114 সােল aবসর হণ কেরন। eর মে  িশ া ম ণালেয়র 

ভার া  সিচব, িবিনেয়াগ েবােড র্র িনব র্াহী েচয়ার ান, পাবিলক সািভ র্স কিমশেনর সদ  িহেসেব দািয়তব্ পালন কেরন। বত র্মােন 
ঢাকায় বসবাস করেছন। iসলািমক ফাuে শেনর েবাড র্ aব গভন র্রেসর গভন র্র িহেসেব িনযু  আেছন। িতিন বিরশাল িবভাগ সিমিত 
ঢাকার সভাপিত। ি গত জীবেন দুi স ােনর জনক। ী a ািপকা িফেরাজা েবগম মারা েগেছন। 

 


